+ KAZIMIERZ ŚWIERZOWSKI +
ur. 18.03.1967 w Gorlicach.
Sportowiec, nauczyciel, trener, wychowawca, działacz
sportowy.
Już jako uczeń Szkoły Podstawowej w Lipinkach interesował
się sportem i odnosił pierwsze sukcesy sportowe. Będąc
uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Gorlicach zdobywał
medale mistrzostw Powiatu Gorlickiego w biegach od 800m 5000m. Mając 16 lat wystartował w pierwszym biegu
ulicznym. Był to Maraton Pokoju w Warszawie w 1983 roku.
Dystans 42km 195m przebiegł w czasie 3.30,36.
Po ukończeniu szkoły średniej trafił do klubu sportowego Liwocz Jasło (obecnie
Technik Trzcinica) przy Zespole Szkół Rolniczych w Trzcinicy. W tym czasie brał udział
w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Biegach Przełajowych w Żaganiu oraz
startuje w mitingach lekkoatletycznych i biegach ulicznych. Znów próbuje startu
w maratonie - uzyskując w Warszawie wynik 3.00.02. Okres studiów w Krośnie - czas
licznych startów w biegach ulicznych - maratony, półmaratony. Przebiegł 15
maratonów - a najszybciej w czasie 2:51.
Przez całą karierę sportowa nie miał trenera - sam kształcił swoja wiedzę na temat
treningu sportowego - co w przyszłej pracy trenerskiej bardzo mocno zaprocentowało.
W 1994 roku ukończył studia magisterskie na WSP w Rzeszowie - kierunek
wychowanie fizyczne.
Nauczyciel i trener
01.11.1987 r. rozpoczął prace w Szkole Podstawowej w Lipinkach jako nauczyciel
wychowania fizycznego. Pracując w trudnych warunkach - bez bazy sportowej od
początku osiąga z młodzieżą bardzo wysokie wyniki. Dziesiątki medali mistrzostw
województwa i makroregionu w lekkiej atletyce i biegach przełajowych. Szkoła
Podstawowa jest rozpoznawana i znana w całym województwie i makroregionie. Od
01.09.1999 r. pracował w Publicznym Gimnazjum w Lipinkach. Sytuacja bazowa jest
lepsza - 34 - metrowy korytarz służy jako sala gimnastyczna. Ale można jeżeli się
chce - w tym czasie Gimnazjum w Lipinkach jest jednym z najlepszych
w Województwie Małopolskim - corocznie zdobywa medale z zawodów wojewódzkich
w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej i Sztafetowych Biegach Przełajowych. Największym
sukcesem I. miejsce w Wojewódzkiej Gimnazjadzie w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej
- wygrana z krakowskimi szkołami sportowymi i awans na Finał Ogólnopolskiej
Gimnazjady w Białymstoku, gdzie zawodnicy Grzegorz Pawłowski i Dominik Bochenek
wygrywają swoje konkurencje 300m i 110ppł, wynik Dominika 14,82 jest rekordem
Gimnazjady, a szkoła zajmuje 10 miejsce. W tym okresie szkoła jest wyróżniona przez
Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego.
Wychowankowie :
 Jolanta Wójcik - wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce,
startowała w Mistrzostwach Świata, Młodzieżowych Mistrzostwach Europy,








Pucharze Europy, obecnie reprezentuje AZS AWF Kraków - klub pierwszoligowy,
członkini Kadry Polski Juniorów i Seniorów.
Dominik Bochenek - medalista mistrzostw Polski w biegach przez płotki,
reprezentant na Mistrzostwach Europy Juniorów w Lekkiej Atletyce, rekordzista
Polski, obecnie - zawodnik Zawiszy Bydgoszcz - klub pierwszoligowy, członek
Kadry Polski Juniorów i Seniorów.
Grzegorz Pawłowski - medalista Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce,
reprezentant Polski na Meczu Międzypaństwowym Juniorów, członek Kadry
Polski Juniorów.
Wioletta Kołodziejczyk - medalistka Mistrzostw Polski i Mistrzostw LZS.
Anna Wojna - reprezentantka Polski na Mistrzostwach Europy juniorów
w Biegach Przełajowych, medalistka mistrzostw Polski LZS.

Działacz
W 1989 roku tworzy LKS "Lipinianka" Lipinki. W klubie jest sekcja piłki nożnej.
Drużyna występuje przez trzy sezony w klasie "c" w województwie krośnieńskim.
Dojazdy do Wójtowej na stadion (brak w Lipinkach stadionu) powodują że w 1992
roku klub zostaje rozwiązany. Nie poszło to działanie jednak na marne - w tym czasie
następuje reaktywacja drużyny w Wójtowej, która gra do dziś. W 1993 roku
zorganizował I Wiosenne Biegi o Puchar Gminy Lipinki w Biegach Przełajowych,
zawody rozgrywane są do dnia dzisiejszego i pozwoliły wyłowić wiele talentów
sportowych. W 1995 roku powołuje Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy Szkole
Podstawowej w Lipinkach. Klub bardzo dobrze działa do dnia dzisiejszego. Corocznie
zawodnicy startują na Mistrzostwach Polski i odnoszą sukcesy.
W latach 1995-1999 wiceprezes Krośnieńskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki
1995-1999Trener Kadry Województwa Krośnieńskiego w Lekkiej Atletyce
1996-1999 Członek Zarządu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w
Krośnie
1999-2004 Trener Kadry Juniorów i Młodzików Województwa Małopolskiego w Lekkiej
Atletyce
2002-2004 członek Zarządu Krakowskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki
- w 2002 roku otrzymał Brązową Odznakę Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
- w 2003 roku otrzymał brązową odznakę "ZA ZASŁUGI DLA SPORTU"
- w 2004 roku otrzymał nagrodę Kuratora Oświaty "Z WYBITNE OSIĄGNIĘCIA
W PRACY DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ Z MŁODZIEŻĄ"
Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany - nagrodami Wójta i Dyrektora. Potrafił zapalić
w młodych chęć rywalizacji, walki. Potrafił zmobilizować do systematycznej, ciężkiej
pracy. Stworzył sport w Lipinkach od podstaw. Trener lekkiej atletyki - mimo że sam
uprawiał tylko biegi długie, jako samouk potrafił przygotować zawodników również do
konkurencji technicznych (medale Mistrzostw Polski w biegach przez płotki).
Można mówić o myśli szkoleniowej - która jest kontynuowana obecnie i przynosi
efekty.
20 października 2004 roku zmarł w szpitalu w Krakowie.

